VI

T
S
L
UE

C A T A` L E G

TA R D O R

2017

!
S
E
R
B
I
L
EU S L

`IN DEX
Els mes` petits es divertiran amb
els LLIBRES DE MONSTRES .......................................... 5
Jugar, acolorir, comptar i trobar
als LLIBRES i ATLES GEGANTS .................................... 9
LLIBRES PUZLES per jugar i acolorir ........................ 13
` ................. 17
Llibres PER PASSAR-S'H O BE` EN FAMILIA

` d'exits
` ............................................. 21
MONTESSORI: un mon
CONTES DE SEMPRE per a totes les edats ..................... 25
` DE CONTES ............................................................. 28
U N MON

U
S
E
T
L
L
S
I BR ES !
L
E
U
I
V

Benvingut a VV Kids
Un món nou. Aventures noves. Experiències noves.
VV Kids proposa a nens i nenes llibres carregats de diversió i
històries que voldran conèixer.
Monstres amagats, desplegables sorprenents, laberints, selves,
animals que ens ensenyen els camins del ioga, puzles…
Un ventall de llibres que permeten passar-s'ho bé llegint de
manera íntima i personal, però que també permeten compartir
la lectura amb la família.
A tots els llibres de VV Kids hi podreu trobar una proposta lúdica
emmarcada en il·lustracions meravelloses.
Cada volum s'ha editat amb molta cura, sempre pensant en
els protagonistes veritables de la lectura: els nens i les nenes.
Viu els teus llibres!
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L L I BR ES D E MO N ST R ES
Benvinguts al món,
tan terrorífic, dels monstres!
Quatre llibres originals i divertits que els més
menuts llegeixen un cop rere l'altre.
Proposen una lectura activa i imaginativa
en què nens i nenes no paren de descobrir
imatges sorprenents.
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LLIBRES DE MONSTRES

MONSTRES CAPGIRATS
Gira les imatges i troba els monstres capgirats
Il·lustracions d'Agnese Baruzzi
Aquest llibre innovador, amb dibuixos alegres i farcits de colors, és
un joc fascinant de formes que es mouen i es transformen.
A cada pàgina hi trobem una figura giratòria, que, quan la desplacem, ho col·loca tot cap per avall, i d'aquesta manera converteix objectes inanimats i inofensius en monstres divertits i plens de color.

22 pàgines
22,7 x 22,6 cm
Tapa dura
9 788468 245089

3+
PVP: 12,95 €

ARA ET MENJARE!`
`
Desplega les pagines,
descobreix les imatges que hi ha
`
` com funciona la cadena alimentaria
amagades i apren
Il·lustracions d'Agnese Baruzzi
El peix gros es menja el petit; o no?
En aquest llibre ho veurem.
Sembla que les imatges expliquen la senzilla història d'un animal
que es vol menjar una criatura més petita, però obrint les pàgines
doblegades revelarem un conte completament diferent, que mostra una cadena alimentària completa.
10 pàgines desplegables
22,9 x 23 cm
Tapa dura
9 788468 245102
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3+

PVP: 12,95 €

`
Desplega les pagines
i descobreix que` mengen els monstres
Il·lustracions d'Agnese Baruzzi
Gràcies a rimes senzilles i a alegres il·lustracions els més menuts
aprendran a comptar de l'u al deu.
Nens i nenes es divertiran obrint la boca de cada monstre per descobrir què ha menjat i comptaran espontàniament els aliments
que hi trobaran.

10 pàgines desplegables
22,9 x 23 cm
Tapa dura
9 788468 250854

LLIBRES DE MONSTRES

A MENJAR... AMB ELS MONSTRES!

3+

PVP: 12,95 €

QUI HI HA A LA FINESTRA ?
Res no es` el que sembla...
Il·lustracions d'Agnese Baruzzi
Això que veus per la finestra sembla un monstre terrible! Però a
l'hora de passar la pàgina t'adones, ben sorprès, que és un niu de
pollets vius! En aquest llibre interactiu tan agradable, amb efectes
especials aconseguits amb la creativitat explosiva de les il·lustracions d'una enginyera del paper capaç de girar la trama contínuament gràcies a una finestra tallada d'on sorgeixen situacions i personatges inesperats, no hi ha res que sigui el que sembla.

20 pàgines
22,9 x 23 cm
Tapa dura
9 788468 252919

3+

Un home llop s’acosta, quin ensurt!
La seva presència et deixarà mut.
Té ulls malèvols i cara de fam
i no sembla que mengi enciam…

He’s got a savage look in his eye
and I bet he doesn’t eat apple pie…
With his awful stare and bristly fur coat
this terrible werewolf has me by the throat!

Se’t voldrà cruspir d’una queixalada!

He’ll try and make a morsel of me…

Potser si ho
comproves…

Potser si ho
comproves…

It’s two hungry little birds going cheep, cheep!

PVP: 12,95 €

Són dos ocellets d’una niuada!

Socors, aquí hi ha una serp gegant
d’ ulls grocs i mirada flamejant!
Té les dents esmolades, el seu verí és mortal,
i mica en mica s’acosta, l’horrible animal…

Help! With yellow eyes and a poisonous bite
this giant snake will put up a fight!
Dreadful and angry, here it comes at last
but there’s no time to run away fast!

Però espera, i sigues pacient…

Shivering and shaking, I shout out Oh, no!...

Potser si ho
comproves…

Potser si ho
comproves…

It’s just a big red truck that doesn’t know where to go!

És un camió que busca aparcament!
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L L I BR ES I AT LES
GEG A N T S
Vols conèixer el món per mitjà dels animals
i dels monuments més emblemàtics i, a més,
vols pintar-los com et vingui de gust?
T'agraden els laberints i jugar a buscar i trobar?
No et pots perdre aquesta sèrie de llibres gegants que,
a més d'ensenyar-te a comptar i a sumar,
et proporcionaran moltes hores de diversió!
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LLIBRES I ATLES GEGANTS

LLIBRES GEGANTS PER COMPTAR...
Il·lustracions d'Agnese Baruzzi
Dos llibres de gran format en què nens i nenes comprovaran la
seva capacitat d'observar i de comptar.
Il·lustracions de pàgina completa meravelloses, excepcionals i
riques en detalls, que representen diferents ambients naturals i
laberints increïbles en els quals hauran de buscar animals, comptar-los i sumar-los.
Quants animals seran capaços d'identificar a cada pàgina?
Les solucions, al final del llibre!

LABERINTS
GEGANTS
56 pàgines
27,4 x 38 cm
Tapa dura
9 788468 251943

6+
PVP: 14,95 €

MIRA, BUSCA,
TROBA!
56 pàgines
27,4 x 38 cm
Tapa dura
9 788468 250939
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6+
PVP: 14,95 €

Il·lustracions de Giulia Lombardo
Aprendre passant-s'ho bé, el mètode d'aprenentatge més agradable!
El dos volums estan dedicats als animals que viuen a la Terra, i
als monuments i pobles més famosos i emblemàtics, respectivament.
Nens i nenes es divertiran explorant els vint mapes que abasten
totes les regions del planeta, inclosos als dos volums, i pintaran
els monuments, les plantes i els animals del món sencer.

L'ATLES
DELS ANIMALS
56 pàgines
29,4 x 39 cm
Tapa dura
9 788468 243740

LLIBRES I ATLES GEGANTS

ATLES GEGANTS PER ACOLORIR...

6+
PVP: 16,95 €

`
L'ATLES DEL MON
56 pàgines
29,4 x 39 cm
Tapa dura
9 788468 243719

6+
PVP: 16,95 €
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L L I BR ES P U Z LE
E l s c là s
s i c s de
sempre
per lleg
ir en fa
mí l i a .
Descob
il· lustra reix que les
ci
i que po ons són puzles
ts acolo
desmun rir-les en
tar-los.

13

LLIBRES PUZLE
14

LLIBRES PUZLE
Il·lustracions de Fabiana Attanasio
Quatre de les històries més famoses i estimades de la literatura infantil tornen amb
una aparença nova, en format de llibres puzle, enriquides amb il·lustracions meravelloses.
Els petits lectors descobriran les aventures emocionants de Peter Pan, s'ho passaran bé amb Alícia al país de les meravelles, El mag d'Oz i Pinotxo, es divertiran fent
i desfent els cinc puzles de 48 peces que acompanyen els llibres i donaran vida a
personatges i a paisatges pintant, amb el seu gust i imaginació propis, els preciosos
dibuixos que il·lustren la narració.

12 pàgines
33 x 23,6 cm
Tapa dura
9 788468 251066

6+

LLIBRES PUZLE

` AL PAIS
`
ALICIA
DE LES MERAVELLES
PVP: 16,50 €

EL MAG D'OZ
12 pàgines
33 x 23,6 cm
Tapa dura
9 788468 251981

6+
PVP: 16,50 €

PETER PAN
12 pàgines
33 x 23,6 cm
Tapa dura
9 788468 251073

6+
PVP: 16,50 €

PINOTXO
12 pàgines
33 x 23,6 cm
Tapa dura
9 788468 251967

6+
PVP: 16,50 €
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`
LLIBRES PER PASSAR-S'HO BE
`
EN FAMILIA
Llibres per a lectors
de 4 a 104 anys.
Obres especialment pensades
per compartir la lectura amb tots
els membres de la família.
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`
PER PASSAR-S'HO BE` EN FAMILIA

JUGUEM A FER IOGA
Diverteix-te i creix felic, i sa !
Textos de Lorena Pajalunga
Il·lustracions d'Anna Láng
Amb tècniques del ioga aconsegueix que els teus fills o les teves filles es diverteixin i creixin sans i feliços!
Els més menuts responen de manera extraordinària als estímuls d'aquesta disciplina, que els fa augmentar la concentració, la tranquil·litat i la confiança en si mateixos.
El llibre s'ha creat en col·laboració amb l'AIYB (Associazione Italiana Yoga per Bambini).
Les il·lustracions s'inspiren en el tradicional interès del ioga pel món dels animals, amb instruccions senzilles i divertides.

56 pàgines
20,7 x 26 cm
Tapa dura
9 788468 252254
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3+
PVP: 12,95 €

El gran llibre de l'evolucio` animal
Il·lustracions de Román García Mora
Un llibre perfecte perquè els més joves entenguin fàcilment com
han canviat els animals del nostre planeta al llarg de milers d'anys.
Aprendran com s'ha desenvolupat la trompa dels elefants o per
què podem afirmar que en realitat els galls són tiranosaures!
El llibre combina el rigor científic amb un estil divertit i irònic que
els captivarà.

56 pàgines
22,7 x 31,4 cm
Tapa dura
9 788468 253534

6+

`
PER PASSAR-S'HO BE` EN FAMILIA

` UN TIRANOSAURE
AQUEST GALL ES

PVP: 15,95 €
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MONTESSORI

` D'EXITS
`
MONTESSORI: UN MON
Text de Chiara Pirodi
Il·lustracions d'Agnesse Baruzzi
La sèrie "Montessori: un món d'èxits" és una col·lecció
de textos per a nens i nenes que conté activitats lúdiques
destinades a fomentar el desenvolupament de les habilitats cognitives principals, com ara reconèixer nombres,
formes i colors.
No és pas una col·lecció d'exercicis aleatoris per entretenir-se, sinó que estan pensats i dissenyats segons un enfocament educatiu i pedagògic molt específic: els principis
del mètode Montessori. D'aquesta manera, no només estimulen l'aprenentatge per mitjà del joc, sinó que reforcen el desenvolupament cognitiu de nens i nenes gràcies
a la seva estructura, centrada en una base teòrica molt
concreta: les fases i els aprenentatges de les teories educatives i pedagògiques de Maria Montessori.

La primera capsa de

FORMES

3+

Contingut de la capsa:
9 fitxes - 13,5 x 17 x 4 cm
Llibre - 24 pàgines
9 788468 253664

PVP: 14,95 €

La primera capsa de

NOMBRES

4+

Contingut de la capsa:
9 fitxes - 13,5 x 17 x 4 cm
Llibre - 24 pàgines
9 788468 253671
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PVP: 14,95 €

L'estructura de les activitats suggerides als textos gira al
voltant dels principis Montessori fonamentals:
• El contingut dels jocs segueix una complexitat progressiva i presenta el material de l'objecte d'aprenentatge
fent servir cada cop una qualitat, cosa que permet que
nens i nenes s'hi vagin familiaritzant gradualment.
• Cada activitat respecta els mètodes Montessori de tres
etapes progressives d'aprenentatge: 1) presentació
del material per mitjà dels sentits (vista, oïda i, especialment, tacte); 2) reconeixement del material objecte
d'aprenentatge, i 3) recreació del material.
• A cada activitat nens i nenes poden controlar directament les seves errades i percebre per si mateixos la precisió del que han fet sense que calgui que els adults hi
intervinguin constantment.
• L'adult té el paper d'ajudar i d'introduir les diverses activitats, especialment les que necessiten associacions
verbals, però el nen o la nena pot jugar-hi de manera
independent.
• El maneig i l'experiència pràctica tenen un paper central
en aquesta mena de jocs: hi ha diverses activitats en les
quals cal enganxar adhesius, tallar, dibuixar i pintar amb
els dits.

COLORS
40 pàgines + 8 pàgines d'adhesius
21,6 x 27,2 cm
Tapa dura
5+
9 788468 252421

MONTESSORI

El meu primer llibre de

PVP: 12,95 €

El meu primer llibre de

FORMES
40 pàgines + 8 pàgines d'adhesius
21,6 x 27,2 cm
Tapa dura
5+
9 788468 252414

PVP: 12,95 €

El meu primer llibre de

NOMBRES
40 pàgines + 8 pàgines d'adhesius
21,6 x 27,2 cm
Tapa dura
5+
9 788468 252438

PVP: 12,95 €
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CONTES DE SEMPRE
Passa-t'ho bé amb els contes més estimats i famosos
de tots els temps llegint-los en família.
Les il·lustracions de Francesca Cosanti tenen el do de
transformar els elements de les millors obres d'art
contemporani en imatges fascinants.
Aquesta sèrie també inclou l'art delicat i sensible
de Manuela Adreani per descobrir les faules d'Isop
i les il·lustracions delirants de l'artista Chris Ridell,
que recreen les originals aventures de Gulliver.
Tots els llibres presenten sorpreses inesperades i
perspectives noves d'aquests contes atemporals.

25

CONTES DE SEMPRE

CAPUTXETA VERMELLA
Germans Grimm
Il·lustracions de Francesca Cosanti
Un dels contes més famosos i estimats de tots els temps, que protagonitza una nena que anomenen Caputxeta Vermella, es reinterpreta
completament gràcies a la creativitat de Cosanti.

40 pàgines
22,9 x 32 cm
Tapa dura
9 788468 252520

6+
PVP: 12,95 €

HANSEL I GRETEL
Germans Grimm
Il·lustracions de Francesca Cosanti
Un conte molt dolç, en què gràcies al geni de Cosanti veiem els protagonistes, els bessons Hansel i Gretel, des d'una perspectiva nova.

40 pàgines
22,9 x 32 cm
Tapa dura
9 788468 252544
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6+
PVP: 12,95 €

Il·lustracions de Manuela Adreani
L'art delicat i sensible d'Adreani acompanyarà els petits lectors en el
descobriment meravellós dels animals que donen vida a aquestes faules, que l'autor grec Isop va crear fa segles i que formen part del patrimoni literari universal. Nens i nenes estaran encantats amb els contes
d'animals que simbolitzen comportaments humans i coneixeran les
seves històries atemporals, sempre acompanyades d'una moral final.
L'estil inconfusible dels dibuixos, amb traços suaus i tendres que són
capaços de crear empatia entre el personatge i el lector, i el llenguatge senzill i actual que es fa servir per presentar les faules enriquiran la
imaginació dels petits lectors i els permetran viatjar a un món fantàstic.

40 pàgines
24,9 x 30 cm
Tapa dura
9 788468 253350

CONTES DE SEMPRE

FAULES D'ISOP

6+
PVP: 12,95 €

GULLIVER
144 pàgines
28,7 x 24,9 cm
Tapa dura
9 788431 680183

8+
PVP: 19,95 €

Jonathan Swift
Adaptació de Martin Jenkins
Il·lustracions de Chris Riddell
Aquesta adaptació de la novel·la de Jonathan Swift ha respectat el to
i l'humor de l'original i l'ha acostat als lectors joves. A aquesta tasca
hi ha contribuït amb brillantor l'artista Chris Riddell, que amb unes
il·lustracions ben delirants i plenes de detalls meravellosos recrea la
gent, les estranyes criatures i els països que la imaginació de l'escriptor irlandès va inventar.
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`
M
UN ON
`
AMERICA
DEL NORD

BRASIL

XILE

28

D E C O N T ES
`
RUSSIA
COREA
NEPAL
CAMBODJA

`
ZAMBIA

Contes d'arreu del món per obrir
la ment i els cors dels joves lectors
i animar-los a entendre i a
respectar la diversitat cultural.
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` DE CONTES
UN MON

1. EL LLOP AFAMAT

Versió de Lari Don
Il·lustracions de Melanie Williamson

48 pàgines
15,50 x 22,9 cm
Amb solapes

Un jove llop està mort de gana i surt de cacera.
Al capdamunt d'un prat que hi ha a tocar del riu
hi veu un xai que fa tota la cara de ser un àpat
deliciós. L'astut xai, però, no està disposat que el
llop se'l cruspeixi.

9 788468 251813

6+
PVP: 7,95 €

` del Nord
Un conte de l'America

Versió de Lari Don
Il·lustracions de Melanie Williamson

2. NO US REFIEU
DELS TIGRES
48 pàgines
15,50 x 22,9 cm
Amb solapes
9 788468 252001

6+

Podríem refiar-nos d'un tigre? Un mercader que
va al mercat en troba un atrapat en un forat.
L'home es proposa ajudar-lo; però, si ho fa, podrà
evitar sortir-ne malparat?

Un conte de Corea
PVP: 7,95 €

3. EL DO DE LA TORTUGA

Versió de Lari Don
Il·lustracions de Melanie Williamson

48 pàgines
15,50 x 22,9 cm
Amb solapes

En un estiu sec i xafogós a Zàmbia hi deixa de
ploure, i ben aviat els animals comencen a passar
gana i set. Necessiten despertar un arbre màgic
que els pot alimentar tots fins i tot quan no plou.
Ara bé, com es diu, l'arbre?

9 788468 252025

6+
PVP: 7,95 €

48 pàgines
15,50 x 22,9 cm
Amb solapes
9 788468 251837

`
Un conte de Zambia

Versió de Mary Finch
Il·lustracions de Martina Peluso

4. LA PRINCESA
DE LES FONTS
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Un conte de l'Amèrica del Nord

6+
PVP: 7,95 €

La Princesa de les Fonts és la senyora de les
fonts, els rius i els llacs. Un dia la seva mare desapareix de palau i poc temps després al seu fillet li
passa igual. Serà capaç la princesa de trobar-los i
de reunir la família de nou?

Un conte del Brasil

48 pàgines
15,50 x 22,9 cm
Amb solapes
9 788468 253374

6+
PVP: 7,95 €

Versió de Fran Parnell
Il·lustracions de Sophie Fatus
Fa anys i panys tres monstres terribles vivien
junts a la Terra dels monstres. Eren germans, i
els dos més grans i més perillosos van obligar el
petit, Rampellut, a segrestar les tres filles, transformades en taronja, del rei.
En Pere, el guardià de les princeses, podrà tenir
el valor de baixar a la Terra dels monstres per
rescatar-les?

Un conte de Xile
Versió de Fran Parnell
Il·lustracions de Sophie Fatus

6. L'ABOMINABLE HOME
DE LES NEUS
48 pàgines
15,50 x 22,9 cm
Amb solapes
9 788468 253398

6+
PVP: 7,95 €

9 788468 253411

En Ramai és un nen molt gandul, no ajuda mai a
casa i passa el dia dormint. Un dia la mare, cansada de tanta mandra, li diu que se'n vagi i que
no torni fins que hagi fet alguna cosa profitosa.
Aquella nit en Ramai dorm en una cova al capdamunt de les muntanyes i hi troba en Shokpa,
l'abominable home de les neus. Què passarà?

Un conte del Nepal

` PARANY
7. L' ENGINYOS
DE LA DARA
48 pàgines
15,50 x 22,9 cm
Amb solapes

` DE CONTES
UN MON

5. EN MORRUT, EN SORRUT
I EN RAMPELLUT

Versió de Liz Flanagan
Il·lustracions de Martina Peluso

6+
PVP: 7,95 €

La princesa Dara i el seu marit Rith són dos enginyers increïbles. Un dia decideixen construir un
palau d'estiu per al rei, però tres ministres del rei
envejosos d'en Rith perquè volen quedar-se la
fortuna de la Dara, no li ho posaran fàcil i aconseguiran fer-lo desterrar. Quin enginyós parany
inventarà la Dara per demostrar la maldat dels
ministres?

Un conte de Cambodja
Versió de Lari Don
Il·lustracions de Melanie Williamson

8. LA MAIXA I L'OS
48 pàgines
15,50 x 22,9 cm
Amb solapes
9 788468 253435

6+
PVP: 7,95 €

La Maixa és una nena que viu amb els pares i set
germans en una casa petita a la vora del bosc. Li
agrada molt fer pastissos de fruites, i un dia buscant cireres s'endinsa tant en el bosc que no sap
tornar cap a casa. Espantada, es troba amb un os
que, en comptes d'ajudar-la, no la deixa tornar
perquè vol que faci pastissos per a ell. Quin pla
s'empescarà per poder tornar amb la seva família, la Maixa?

`
Un conte de Russia
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CATALUNYA
Polígon Industrial Pratenc. c/ 111, parcel·la 16.
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona).
Tel. 93 478 27 55 - Fax 93 478 36 59

OFICINES
COMERCIALS

Servei a:
BARCELONA, GIRONA, LLEIDA, TARRAGONA
i també a ANDORRA

COMUNITAT VALENCIANA
Polígon Els Mollons. c/ Traginers, parcel·la 17.
46970 Alaquàs (València).
Tel. 96 198 62 10 - Fax 96 151 21 30
Servei a:
ALACANT, CASTELLÓ i VALÈNCIA

ILLES BALEARS
Polígon Son Castelló. c/ Gremi de Boneters, 16.
07009 Palma de Mallorca.
Tel. 971 43 23 81 - Fax 971 76 03 54

Per a més informació visiti el
nostre web:
www.vvkids.com
o contacti amb:
Júlia Tejeda: info@vvkids.com

C101736

